
A természet körforgása, az élővilág ciklusai

A természet körfolyamatok által működik 
évmilliók óta. A körforgásnak köszönhető, 
hogy az egyik elpusztult élőlény anyagaiból 
hamarosan új élet serken, és hogy egy-egy 
elemi alkotó az élet keletkezése óta 
táplálékláncok sorozatán keresztül, kalandos 
utakat bejárva, számtalan élőlény éltető 
alkotója lehetett. A természetben nem 
keletkezik szemét, ami az egyik élőlény 
számára „hulladék”, az a másiknak táplálék. 
Minden anyagnak, bomlásterméknek van 
helye a természetes körfolyamatokban. Ilyen 
körfolyamat például a víz vagy a szén 
körforgása. Gondoljunk a hazai erdőkre, ahol a lehullott levelek, állati tetemek 
a lebontó szervezetek segítségével hozzájárulnak a talaj tápanyag-
utánpótláshoz. A talajból a tápanyagokat a növények újra felveszik. 
Ha a természet rendjéhez akarunk illeszkedni, akkor ezeket a körfolyamatokat 
kell utánoznunk. Elvileg csak az a hulladékgazdálkodási rendszer tekinthető 
fenntarthatónak, aminek a végén nem halmozódik fel hasznosíthatatlan 
anyag.

Az élőlények létezése ciklikus, azaz fejlődési fázisok összességén megy 
keresztül a születéstől a halálig. 

Az elpusztult élőlények testének tápanyagai kivétel nélkül hasznosulnak. 
A természet nem ismeri a pazarlást. 

Az elsőként megjelenő és legfontosabb lebontó szervezetek a mikroorganiz-
musok, legfőképp a baktériumok és a gombák. A bomlásnak indult állati 
tetemek jelentős részéről a dögevő állatok gondoskodnak. Elsősorban 
rovarok, de az emlősök, madarakés a hüllők közül is számos faj kiveszi a részét 
ebből a munkából. A kifejezett dögevők – mint a hiénák és keselyűk – mellett a 
rovarok gyakran a petéiket rakják az elpusztult állatok tetemére, hogy kikelő 
lárváik egyből táplálékhoz jussanak.

A növényi anyagok, mindenekelőtt a növényi sejtfalat alkotó cellulóz és a 
fatörzs masszívságáért felelős lignin, a műanyagokhoz hasonlóan a szerves 
polimerek közé tartoznak, és rendkívül nehezen lebontható anyagok. A 
természetben kizárólag gombák és baktériumok képesek ezek 
megemésztésére. A növényevő állatoknak ezért van szükségük megfelelő 



összetételű baktériumflórára a táplálkozásukhoz. Az elhalt növényi anya-
gokkal táplálkozó állatok, mint például a földigiliszta, számos csiga és 
rovarfaj, a mikroorganizmusok által már félig előemésztett korhadékon élnek, 
vagy mint a termeszek és csótányok esetében ismert, erre a feladatra a 
bélrendszerükben élő baktériumokat alkalmaznak. 
A lebontó szervezetek tevékenysége nyomán végső soron a tápanyagok a 
talajba jutnak vissza, olyan formában, hogy azokat a növények hasznosítani 
tudják, így minden visszakerül a természetes körforgásba.

Tárgyaink életciklusa

Az élővilág működéséből átszármaztatott életciklus-szemlélet ma már az élet 
számos területén elterjedt megközelítési mód, mely egy termék vagy 
szolgáltatás tervezése során a környezeti hatásokat nem csak egyetlen 
életszakaszban, de az adott termék teljes életútja során, a „bölcsőtől a sírig” 
figyelembe veszi. Tehát a cél, hogy a gyártás, a használat, a szállítás, a 
fogyasztás, az újrahasználat, az újrafelhasználás és a hulladék végső kezelése 
is a lehető legkisebb mértékben károsítsa a környezetet, és egy adott termék 
esetén annak élettartama – legalább alapanyagként – többszörösére nőjön.

Körforgásos szemlélet a gazdaságban

A lineáris gazdaságból, ahol a legyártott, fel-
használt termékek életciklusuk végén a 
szemétben kötnek ki, a környezet védelmében, 
illetve a fenntartható(bb)ság érdekében egyre 
nagyobb mértékű elmozdulás történik a jobb 
hulladékmenedzsment segítségével a hosszabb 
életciklus és a több újrahasznosítás irányába. Ha 
innen sikerül még tovább lépni, akkor elérhető, 
hogy egyáltalán ne legyen szemét, és akár az 
eredetivel megegyező termékek álljanak elő 
újra: ez a körforgásos gazdaság. Ez pedig 
különösen fontos a műanyagok esetében, hogy a földek, vizek szennyezése 
ne fokozódjon.

Infógrafika a betét díjas rendszerekről:
https://humusz.hu/hirek/betetdi jas-rendszer-hatekony-eszkoz-
hulladekmentes-jovo-fele/25621

https://masfelfok.hu/2020/04/23/eu-korforgasos-gazdasag-mentene-meg-
a-bolygot-es-a-
gazdasagot/?fbclid=IwAR3ogn6QQTcC0B0l0EnegCSdlCTG-
sqgkxeGhQe6j3pWzb7tJK4xMt8Sb_Y

https://humusz.hu/hirek/muanyagok-korforgasos-gazdasagban/25478
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